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Quảng Trị, ngày 07 tháng 10 năm 2021 

V/v tham gia ý kiến văn bản dự thảo về triển khai  

 thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của UBND tỉnh 

 

 

 
          

 Kính gửi:      Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 
  

   

Thực hiện Công văn số 2189/SKH-DN ngày 01/10/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  về việc tham gia ý kiến văn bản dự thảo “Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP 

ngày 09/9/2021”, LĐLĐ tỉnh tham gia ý kiến như sau: 

 1. Thống nhất về bố cục và cơ bản các nội dung của văn bản dự thảo. 

 2. Tại Điểm 09, Mục III “Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài 

chính, dòng tiền, cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh” của văn bản dự thảo, 

đề nghị điều chỉnh nội dung của gạch ngang thứ nhất lại như sau “Liên đoàn Lao động 

tỉnh  thực hiện việc miễn đóng đoàn phí công đoàn cho đoàn viên công đoàn  sau khi có 

văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”  

 Lý do: Cho đến thời điểm hiện tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới chỉ 

ban hành văn bản số 2475/TLĐ  ngày 10/8/2021 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt 

Nam về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn. (Đối tượng được 

miễn đóng đoàn phí công đoàn là đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng trong thời gian hưởng mức 

lương nêu trên. Thời gian thực hiện miễn đóng  đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19 áp dụng từ tháng 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021). 

Đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản dự 

thảo./.  

  Nơi nhận:                                                                         TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 
 

 

 
  Nguyễn Thị Hoài Lê 


		2021-10-07T10:37:51+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoài Lê<hoailecdcv@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




